
USNESENÍ  
22. schůze Rady města Soběslavi,  

která se konala 8. října 2019 od 14:00 hodin  

v kanceláři starosty města  

 

 

Usnesení č. 22/262/2019 

Rada města ukládá realizovat usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, které se 

konalo 25. 9. 2019.  
 

Usnesení č. 22/263/2019 

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo mezi městem Soběslav a 

firmou Spilka a Říha, s. r. o., Soběslav, na akci „Stavební úpravy domu čp. 1 na náměstí 

Republiky v Soběslavi“, kterým se vypořádávají více a méně práce a stanovuje se termín 

dokončení díla na 20. 10. 2019. Konečná cena díla činí 17.033.455 Kč + DPH.  
 

Usnesení č. 22/264/2019 

Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. RM 5/2019 v předloženém znění.  
 

Usnesení č. 22/265/2019 

Rada města vydává souhlasné stanovisko k  navýšení kapacity Základní umělecké školy, 

Školní náměstí 56, Soběslav, v souvislosti s podáním žádosti o změnu zápisu do rejstříku škol 

a školských zařízení, ze současného nejvyššího povoleného počtu 230 žáků na 250 žáků 

s účinností od 1. 9. 2020. 
 

Usnesení č. 22/266/2019 

Rada města na základě žádosti ředitele Základní školy Soběslav, Komenského 20, Mgr. Jana 

Holase schvaluje: 

a) navýšení investičního fondu o částku 96.008,74 Kč v souvislosti s realizací projektu 

„Rekonstrukce a vybavení přírodních věd v ZŠ Soběslav, Komenského 20“, 

b) použití finančních prostředků z investičního fondu školy ve výši 128.266,74 Kč na úsporné 

osvětlení v učebně fyziky a dofinancování stavebních úprav a přístavbu školy.  
 

Usnesení č. 22/267/2019 

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Soběslav  

a firmou Milichovský, s. r. o., Liberec, kterým se pořizuje mobilní aplikace informačního 

systému Městské policie města Soběslavi MIMIS umožňující strážníkům MP napojení na 

základní registry a registr vozidel v terénu prostřednictvím mobilního zařízení za cenu  

20.000 Kč + DPH.  
 

Usnesení č. 22/268/2019 

a) Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi městem 

Soběslav a Ladislavem Růžičkou, Soběslav, na pronájem nebytového prostoru ve vlastnictví 

města o výměře 65,9 m
2
 na náměstí Republiky čp. 1, Soběslav I, na dobu určitou  

od 1. 11. 2019 do 31. 10. 2024. 

b) Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o podnájmu nebytových prostor mezi 

Ladislavem Růžičkou, Soběslav, a Kateřinou Vítkovou, Soběslav, na pronájem části 

nebytových prostor kadeřnického salonu na náměstí Republiky čp. 1, Soběslav I, s účinností 

od 1. 11. 2019. 
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Usnesení č. 22/269/2019 

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu pozemku mezi městem Soběslav a 

Společností Soběslav - Doubí, Ústí nad Labem, na pronájem pozemků p. č. 3768/63 o výměře 

6 131 m
2
, p. č. 3865/2 o výměře 151 m

2
 a p. č. 3865/5 o výměře 143 m

2
, vše v k. ú. Soběslav, 

za účelem využití pro realizaci stavby „Modernizace trati Veselí n. L. – Tábor - II. část, úsek 

Veselí n. L. - Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav – Doubí“. Smlouva bude uzavřena na dobu 

určitou do 20. 9. 2022. 
 

Usnesení č. 22/270/2019 

Rada města souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 16.000 Kč ze schváleného 

rozpočtu města na rok 2019 Diakonii ČCE – středisko Rolnička, Soběslav, na částečnou 

úhradu akce „Rolničkový trh a rozsvícení stromečku“ pořádané na náměstí Republiky 

v Soběslavi 30. 11. 2019 od 10:30 hod. do 18:00 hod.  
 

Usnesení č. 22/271/2019 

Rada města souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi městem Soběslav a TJ Spartak 

Soběslav – oddílem kopané na poskytnutí dotace ze schváleného rozpočtu města na rok 2019 

ve výši 250.000 Kč na úhradu části nákladů spojených s účastí družstva mužů v divizní 

soutěži. 
 

Usnesení č. 22/272/2019 

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy mezi městem Soběslav a firmou Milan Holý, Planá 

nad Lužnicí, na výkon BOZP akce „Zateplení a oprava severní strany domů čp. 101/I až 

104/I, Soběslav“ za cenu 62.000 Kč + DPH.  
 

Usnesení č. 22/273/2019 

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a Ing. Miroslavem 

Pantoflíčkem, projektová a poradenská činnost, Soběslav, na zajištění autorského a 

technického dozoru investora akce „Zateplení a oprava severní strany domů čp. 101/I až 

104/I, Soběslav“ za cenu 68.500 Kč + DPH.  


